
Parecer Técnico 00212021- TI/CMS

Assunto: Especificação de marca do toner para as impressoras 107A utilizad as nos
gabinetes e outros setores nesta Casa de Leis.

1. RELATORIO

Trata-se de requisição verbal, solicitada pelo setor de licitações da
Câmara Municipal de santarém, acerca de análise tecnica quanto a especificação de
marca dos toners a serem adquiridos por meio de licitação, especificamente, o Item
30, do edital do Pregão Eletrônico na 008/2021-CMS.

O Item 30 e o listado a seguir:

. Objeto: Toner compatível com a impressora 107A.
o Objetivo da compra: Suprir a necessidade de impressão de 23

impressoras para uso de 12 mês. Considerando que cada toner
imprime em média 800 folhas, dimensionado 1 toner por mês para
base cálculo (23x72=276) adicionando ainda 24 toners para
eventuais imprevistos, totalizando 300 unidades.

o Quantidade:300unidades

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. Da finalidade do Uso dos Equipamentos da Câmara

Anteriormente por meio de licitação (pregão ns 006/2019), foram
adquiridas 23 (vinte e três) impressoras da marca Hp, modelo Hp 107A e que
utilizam o toner original 1054. os equipamentos estão sendo utilizados e, conforme
seus respectivos toners descarregam, precisam ser substituídos por toners
igualmente compatíveis com a marca e modelo das impressoras.

2.2. Da orientação jurídica

De acordo com a SÍrmula/TCU no 270 ,,em licitações referentes a compras,
inclusive de softwares, é possivel a indicação de marca, desde que se,a estritamente
necessária para atender exigê.cias de padronização e que haja previa justificação".

No Art. 7a, §5a: "E vedada a rtalizaçào de licitação cujo objeto inclua bens
e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações
exclusivas, SALVO NOS CASOS EM eUE FOR TECNICAMENTE
JUSTIFICÁVEL, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for
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feito sob o regime de administração contratada, previsto e discrimin 6rrq
convocatório"

3. REQUISITOS TÉCNICOS

3.1.1. Das recomendações da fabricante das impressoras desta Casa

Segundo a fabricante das impressoras em questão, a Hp, a recomendação
é que se use sempre toners originais para evitar danos, vazamentos, queda da
qualidade e outros requisitos importantes na execução de uma impressão.

Fonte: h t (1)ll'l a cts st-lt)t)iies,/.t n t i-c( 
'U lr terteit.html

3.1.2. D a compatibilidade

A impressora Hp 107A necessita de toners originais novos, não
reconhecendo assim toners remanufaturados (recarregados). porém, não foram
feitos testes utilizando toners novos de outras marcas que, pelo menos em teoria,
sejam compatíveis.

Por este motivo, é aconselhado que, caso sejam adquiridos toners
compatíveis, mesmo que de outras marcas, seja dado pelo fornecedor um atestado
de qualidade do produto para evitar qualquer dano ao equipamento impressora.

4. CONSTDERAÇÕESrlNars

Ante o exposto, consideramos:

1. A Câmara Municipal de Santarem utiliza as impressoras da
marca HP, modelo Hp 107A e que tem como toner o modelo

Porque escother produtos originais da Hp?
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1054, sendo assim faz-se necessária a aquisição de
obedeçam estas especificações.

2. No caso de

padronização,

aquisição de toners que Íujam
porem que setam compatívei

lmpressora em questão, que seja apresentado iuntamente
com o produto atestado de qualidade e funcionamento
equivalentes ao de um toner original Hp 105A.

3. Sugere-se o modelo para descrição do Item 30:

Toner noao compatíael para as impressoras Hp 107A, preto, não
remanufaturado, não recarregado, com rendimento para pelo menos
1.000 páginns, com prazo de palidade mínimo de 1 ano a contar da
entrega do nsterial na câmara municipal de Santarént. Toner
compatíuel com o de referência Hp 105A da Hp.

É o parecer, ora submetido à apreciação

Santarem, 08 de junho de 2021
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^ PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAI\ITAREM

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 - SANTAREM-PARÁ

CNPJ n" I 0.2 I 9.20210001 -82
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DESPACHO

Em atenção as considerações exaradas no parecer Juridico no 02g/2ozr-ctL/cMS informo o que segue

Quanto ao item "a), i." os itens informados com o fim de atender a Patrülha da Petrhâ serão destinados a 6a Comissão

desta Câmara Municipal de Santarém, Comissão de Diretos Humanos.

Quanto âo item «â), ii.'foi feita devida correção na descrição conforme orientação exarada no parecer Técnico 002/2021
_ TVCMS.

Quanto ao item sa)' iii.' a descrição apresentada no Termo de Referência é a mesma qu€ foi apresentada aos fornecedores

que cotaram os valores de referência e não houve intercorrências quanto a problemas de entendimento, ainda, elaboramos

o pres€nte Termo observando boas práticas de outros órgãos e a formatação apresentada é recorrente em processos

licitatórios, desta feita, com o fim de dar çeleridade ao andamento processual, optamos, justificadamente, por manter a

formatação apresentada.

Quanto ao item (b), i." informamos que foi realizada tentativa de pesquisa de preços no sítio eletrônico informado (Painel

de Preços), no entanto, não foram encontrados itens com as descrições que atenderão as necessidades desta Câmara

Municipal dç Santarém. Ainda, foram realizadas pesquisas em sítios de Tribunais de Contas e Ponais da Transparência de

outros órgãos, no entanto, o problema com a incompatibilidade de descrição foi recorrente. Tais parâmetros acima

informados e citados no Parecer Jurídico em comento, são priorizados pela Instrução Normativa no 7312020 do Ministério

da Economia, no entanto, tais formas de pesquisa restaram infrutíferas quando da verificação de valores dç refçrência dos

objetos em tela.

Para cstes casos, a IN previu a possibilidade de Pesquisa Direta com fomecedores, que foi o meio utilizado por esta Câmara

Municipal de Santarém, atçndendo as orientações de como fazer extaidas do Art. 5o, tV, § 2'da IN n" 7312020.

Quanto ao item sb), ii.'a recomendaçâo foi atendida, pelo que, apresenta-se novas planilhas quanto aos valores médios

para aquisição.

Quânto ao item "e)" a pesquisa de preços que subsidia o cálculo realizado é amplamente divulgada, e o Termo de

Referência traz no seu bojo o resultado desse cálculo, dessa forma, entendemos bastar para fins de atendimento do disposto

no Pareçer Jurídico.

Desta feita, por considerar que atendemos as recomendações e/ou fizemos as deyidas justificativas, encaminho os autos

Santarém, 09 de iunho de 2021

ene Liberal Cunhâ
Diretora Geral - CMS

Port. N' 003/2021 -DAF-DRH
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PODER LEGISLATIVO
CÂMARAMUNI CIPAL DE SANTAREM

CNPJ no 10.219.20210001 -82
Divisão de Licitações e Contratos

Licitacaocms20l 8@gmail.com - http://santarem.pa.leg.br/

Certifico aos presentes autos que as alterações recomendadas pelo parecer
I'02912021-CJLICMS, item 3, alínea "c", 'd", foram devidamente cumpridas, como
demonstra o edital retiÍicado juntamente com seus anexos. Com este fim e para
constar, eu, Vanessa Gomes, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

Santarém-PA, 08 de junho de 2021.

t\/
VANESSA cffies ALMETDA
Divisão de Ljy'\ções e Contratos

CERTIDÃO


